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Uvodnik 

O odgovornosti 

Pred nekaj dnevi sem prejel klic našega uporabnika, ki je 

zaradi okvare diska izgubil vse PANTHEON-ove podatke. 

Ko smo preverjali, kaj se je dogajalo, smo ugotovili, da je 

bilo nastavljeno, da se varnostne kopije (backupi) delajo 

na isti disk, kjer so baze. Taka nastavitev je neoptimalna 

i z  d v e h  r a z l o g o v :  p e r f o r m a n s e  s i s t e m a  z a r a d i  

f ragmentac i je na d isku s časom opazno padajo,  še 

resnejše pa je,  da imamo v pr imeru okvare strojne 

opreme vsa jajca v isti košari. Prosim preverite, če je 

podobna situacija tudi pri vas. Najbolj preprosto je, da 

kup i te  za  s t režn i k  ( a l i  r ačunaln ik ,  na katerem so 

podatkovne baze) nov disk (verjetno < 100€)  ter nanj 

prenesete PANTHEON-ove .mdf in .ldf datoteke. Hitrost 

delovanja sistema se bo opazno izboljšala, varnost pa 

bistveno povečala (čeprav so vsa jajčka še vedno na istem 

računalniku). 
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Popolnoma legitimno vprašanje uporabnika je bilo, kdo bo kril (precejšnje) stroške, ki jih je imel z 

reševanjem podatkov (take storitve nudi npr. Kotar) ter sestavljanjem fragmentov rešenih 

podatkov in nenazadnje z vnosom manjkajočih računov. Če je računalniška oprema zavarovana, 

obstaja možnost, da del teh stroškov krije zavarovalnica. Kaj pa je z odgovornostjo partnerja, ki je 

sistem vzdrževal? Izkazalo se je, da ga v resnici ni... Ker je podpornik, ki je sistem vzdrževal, le-to 

opravljal preko svojega popoldanskega s.p.-ja na črno in ne preko partnerskega podjetja. Jasno, 

uporabnik je želel (bil nagovorjen?) prihraniti par sto evrov letno (popolnoma legitimno) in se je 

zato odločil za tak aranžma. Ampak koga naj sedaj toži? Kaj se zgodi, če zavarovalnica odkloni 

škodni zahtevek zaradi nestrokovnega vzdrževanja? Koga bo uporabnik tožil? Fizično osebo, s.p.-ja 

brez premoženja?. 

In smo pri odgovornosti. Ki je v naših krajih pogosto zlorabljen ali imaginaren pojem. Temeljni 

razlog za navedeno verjetno leži v nedejavnosti sodišč in nedelujoči pravni državi. Še danes mi ni 

jasno, kako lahko bivši partner, ki je bil ujet pri piratiziranju licenc in mu je bila zaradi tega 

prekinjena pogodba, toži za čez 700.000€ izgubljenih prihodkov, sodišče pa tako tožbo celo prizna 

kot veljavno in že več kot dve leti razpisuje obravnavo. Če so kriminalci oproščeni, davčne utaje 

nepreganjane, če se iz prekoračitev pooblastil in zlorab položajev dela medijske afere, ki nikoli ne 

dobijo sodnega epiloga v obliki zaporne kazni ali odvzema premoženja, potem taka klima v družbi 

dolgoročno uničuje kakršenkoli pojem odgovornosti. In tak vakuum se potem odslikava na vseh 

nivojih: od nonšalanse in neaktivnosti najvišjih predstavnikov preko nedejavne in konfuzne 

državne uprave (katere cilj vedno bolj postaja branjenje pridobljenih privilegijev) ter zlorab v 

gospodarstvu do gospodarskega in uličnega kriminala. Vrednostni sistem lahko z rahlimi najedanji 

za zelo dolgo časa uničimo in je za njegovo ponovno vzpostavljanje potreben herkulski napor. 

Odgovornost se začne pri vsakem posamezniku. Delno odgovornost izhaja iz ljubezni do dela. Tisti, 

ki ima svoje delo rad, ga bo opravljal bolj odgovorno. Potem pri organizaciji institucije, v kateri 

dela. Vedno sem želel, da je Datalab drugačno podjetje – tako, ki obljube izpolnjuje in naredi vse, 

kar je v njegovi moči, da se zadeve izvede kakovostno. To jasno zahteva višje kakovostne 

standarde ter predvsem predanost delu. Izogibanje, kazanje s prstom na druge, izogibanje 

odgovornosti in druge folklorne značilnosti pri nas niso spodbujane, ampak sankcionirane. 

Nauk zgodbe je jasen: uporabljajte certificirane svetovalce. Tiste, ki so navedeni na Datalabovih 

spletnih straneh. Res je, da boste mogoče plačali nekaj več (čeprav se cene zaradi recesije nižajo), 

a pridobite vsaj delno višjo varnost in podjetje, ki je bolj "preverjeno". Ne le za sistemsko 

administracijo, ampak tudi za svetovanje in pomoč.  Partnerji s pogodbo so zavezani izpolnjevati 

določene minimalne standarde kakovosti in zanje prevzemati odgovornost. In če jih ne, j im 

prekinemo pogodbo, kar pa zaradi prihodka, ki ga partnerska pogodba prinaša, kljub vsemu 

pomeni zagotavljanje določene resnosti. 

Vaši podatki so v recesiji še toliko pomembnejši. Ne le, da je v teh težkih časih težko najti sredstva 

za sanacijo takega dogodka, zaostanki in neažurnost zaradi nedostopnosti podatkov lahko podjetje 

spravijo na kolena. V Datalabu že več kot leto dni uporabljamo varno shranjevanje podatkov preko 

e-SEF-a, kjer se preko noči shranijo podatki na podatkovni center. Enako storitev ponuja tudi 

Backupcity in še nekaj tujih ponudnikov. Tako storitev pa v svojo ponudbo vključujejo tudi nekateri 

ponudniki interneta (npr. Amis), zato preverite, če ni to že vključeno v vaš  paket. Podatke tako 

najprej shranite na disk lokalnega računalnika, od tam pa preko interneta v trezor. Za nekaj deset 

evrov mesečno bodo vaši podatki varni, dopust pa mirnejši. 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Prenovljene uporabniške strani 

 

Še enkrat, zelo na kratko: kljub manjšim porodnim težavam so na voljo prenovljene PANTHEON 

uporabniške strani, s katerimi vam želimo ponuditi še več podpore ter hkrati bolj prisluhniti vašim 

potrebam, predvsem pa zgraditi tesne odnose na relaciji uporabnik-uporabnik in uporabnik-

Datalab. Nove uporabniške strani vsebujejo: 

•  prenovljene forume, 

•  bloge, 

•  video vsebine, 

•  nove možnosti komentarjev in uporabniških sporočil, 
•  integracijo PANTHEON Help strani in uporabnikov 

•  ter še mnogo več. 

Vse vsebine so moderirane s strani zaposlenih v Datalab-u, ki bodo v prvih poletnih mesecih še 

posebno dejavni pri odgovarjanju na vaša vprašanja, povezana s PANTHEON-om 

(brezplačn a  p o m oč! ) .  Nove uporabnišk e  s t r a n i  še  v e d n o  n a j d e t e  n a  n a s l o v u  

http://usersite.datalab.si oziroma neposredno v PANTHEON-u (ikona z vprašajem). 

Vse ideje, komentarje in mnenja sprejemamo na marketing@datalab.si. 

Vabljeni k debati! 

Nazaj na kazalo 

Poglobite svoje poznavanje PANTHEONA 

Za vse, ki želite poleg navodil na Uporabniških straneh poglobiti svoje poznavanje 

PANTHEON-a, smo pripravili kakovostna, strokovna učna gradiva po posameznih 

modulih. 

Učno gradivo vam bomo poslali po pošti, najkasneje v sedmih dneh po prejemu in potrditvi vašega 

pisnega naročila. Učno gradivo boste plačali po povzetju. 

Strošek nakupa učnega gradiva zajema strošek učnega gradiva, strošek poštnine in zakonsko 

predpisani DDV. 

Naročila zbiramo na marketing@datalab.si ali preko spletnega obrazca za naročilo. 

maja.fujan@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

PODROČJE UČBENIK ZA PANTHEON 5.5 Cena brez DDV

Osnove PANTHEON-a Osnove PANTHEON-a 39,00 €

Naročila, Blago in DDV Naročila 39,00 €

Osnove blagovno materialnega poslovanja 59,00 €

Blago 39,00 €

DDV 39,00 €

Izdani računi, prejeti računi in DDV evidence 39,00 €

Računovodstvo Denar l - Računovodstvo 39,00 €

Denar ll - Finance 39,00 €

Osnovna sredstva 39,00 €

Knjiženje in računovodske evidence 39,00 €

Kadri, Potni nalogi in plače Plače - Nastavitve 59,00 €

Proizvodnja HF0 - Enostavna proizvodnja 59,00 €

Oblikovanje izpisov Oblikovanje izpisov - osnovni nivo 39,00 €

Oblikovanje izpisov - napredni nivo 39,00 €

Oblikovanje izpisov - specialistični nivo 59,00 €

ZEUS Poslovna inteligenca 59,00 €

 

Vsak dan se veliko ljudi in s tem delavcev udeležuje najrazličnejših sestankov in sej. V 

času sestankovanja so ti ljudje odsotni z delovnega mesta in v kolikor sestanki niso 

učinkoviti je to samo izguba delovnega časa. Zaradi neučinkovitosti sestankov se ti 

velikokrat na isto temo in z enakimi problemi ponavljajo. 

 

ClickOnMeeting je spletna aplikacija, ki je namenjena vodenju sestankov (management 

sestankov) v podjetjih. Aplikacija omogoča izvajanje opravil pred, med in po sestanku. Pripravimo 

nov sestanek, pošljemo vabila udeležencem sestanka in pripravimo dnevni red. Med sestankom 

beležimo zapisnik (sklepi, nosi lc i ,  gradivo). Ko je sestanek zaključen, enostavno vsem 

udeležencem pošljemo zapisnik. Po sestanku lahko spremljamo izvajanje posameznih opravil 

 

Vse informacije na info@asistent.si 

Nazaj na kazalo 

Asistent - ClickOnMeeting 
Spletna aplikacija za vodenje sestankov

Varčevanje s časom: Nov sestanek, vključno z dnevnim redom, lahko skličemo v

nekaj sekundah. Po končanem sestanku pošljemo zapisnik vsem udeležencem sestanka

z enim klikom. Na enem mestu lahko spremljamo izvajanje sklepov sestanka in

pregledujemo poročila izvajalcev. 

Varčevanje z denarjem: Uporaba ClickOnMeeting aplikacije omogoča hitrejše
izvajanje opravil, ki so povezani z delom na sestankih. S hitrejšo izvedbo opravila

dosegamo nižje stroške dela. S spremljanjem izvajanja sklepov na enem mestu imamo

vedno vpogled v trenutno stanje. Na ta način lažje poskrbimo, da so sprejeti sklepi tudi

dejansko izvedeni. 

Višja učinkovitost: Z enostavnejšo in hitrejšo pripravo sestanka se lahko bistveno

bolj posvetimo sami vsebini in kvaliteti sestanka. Zapisniki in sklepi se ne izgubljajo, s

čimer lažje skrbimo za dejansko izvedbo dogovorjenih sklepov sestanka. 

Centraliziran pregled: Aplikacija nam omogoča centraliziran pregled nad stanjem

vseh sestankov in sklepov. Enostavno lahko potrdimo svojo udeležbo ali potrdimo

zapisnik, pregledujemo poročila drugih izvajalcev in zapisujemo lastna poročila na

sklepu ter še mnogo drugega. 

Predloge: Z uporabo predlog lahko sestanek skličemo v nekaj sekundah. Pripravimo

lahko več različnih predlog sestankov (vodstvo podjetja, razvojni oddelek, tim projekta

xy...), katere lahko uporabimo za sklic različnih sestankov. V predlogo lahko vključimo

tudi člane in dnevni red. 

Prenos podatkov: Med sestanki lahko enostavno prenašamo sklepe. Omenjena

funkcionalnost je posebej dobrodošla pri ponavljajočih se sestankih. Pri pripravi

dnevnega reda za novi sestanek, lahko iz predhodnega sestanka enostavno prenesemo

nedokončane sklepe. 

Sledenje sklepom: Izvajalci oziroma nosilci sklepov poročajo o svojem napredku.

Odgovorni nosilec lahko spremlja skupni napredek sklepa in pregleduje poročila
nosilcev. Na ta način lažje poskrbi za izvedbo sklepa. 

Repozitorij datotek: Na sestankih večkrat uporabljamo tudi razna gradiva, katere je

potrebno vključiti v zapisnik. ClickOnMeeting omogoča prenos različnega gradiva na

sestanek ali na posamezen sklep. Vso gradivo na sestanku ali sklepu lahko vključimo

tudi v zapisnik, ki ga pošljemo članom sestanka. 

Namestitev le na strežniku: ClickOnMeeting aplikacije ni potrebno nameščati na

računalnike uporabnikov. Aplikacija mora biti nameščena le na strežniku (lahko je tudi

običajni računalnik). Uporabniki do aplikacije dostopajo z uporabo spletnega brskalnika. 

Integracija s PANTHEON 5.5 ERP: ClickOnMeeting je integriran s Pantheon 5.5 ERP.

Integracija omogoča, da podatkov o zaposlenih, partnerjih, kontaktih in oddelkih ni

potrebno ponovno vnašati. ClickOnMeeting podatke bere neposredno iz PANTHEON-a.

Prav tako v PANTHEON-u nastavljamo uporabnike in avtorizacije za uporabo

ClickOnMeeting. 

info@asistent.si 
www.asistent.si

ASISTENT d.o.o. 
Ulica Vita Kraigherja 10
2000 Maribor 
t: +386 2 234 01 65

Samostojni podjetniki posamezniki - posebnosti 

Definicija: Podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah je fizična oseba, ki na trgu 

samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Podjetnik 

je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. 

Pravne podlage za računovodenje 

Za samostojne podjetnike posameznike se glede vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja 

letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil, uporabljajo zakon, ki 

ureja gospodarske družbe, v delu, ki se nanaša na podjetnika in Slovenski računovodski standardi 

Kaj so posebnosti samostojnega podjetnika posameznika? 

Posebnosti je veliko. Zato za primer navajamo samo eno »tipično« vprašanje: 

Ali lahko samostojni podjetnik kot fizična oseba svojemu podjetju zaračunava najemnino za 

uporabo lastnih prostorov za opravljanje dejavnosti? 

Samostojni podjetnik ne more sklepati najemne ali kupoprodajne pogodbe sam s seboj kot fizično 

osebo. To izhaja tudi iz pojasnila DURS, št. 4212-36/2008, z dne 01.08.2008, kjer je pojasnjeno, da 

je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno 

opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja in ker lastnikovo podjetje nima 

pravne osebnosti, ne more z nosilcem dejavnosti sklepati dvostranskih pravnih poslov (npr. 

najemne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi itd.). 

Morda  pa  vas  zan ima osebn i  ON-LINE teča j  z  d a včnim svetovalcem Začenjam 

dvostavno knjigovodstvo za s.p.? 

PREDNOSTI on-line tečaja: 

•   Učenje, kadar vam koristi. 

•   Poudarek je na praktičnih vajah in enostavnih razlagah rešitev. 

•   Vedno boste imeli dostop do vseh lekcij. 

•   Dobili boste tudi domače naloge in seznam literature, ki bo razširila vaše znanje. 

Odprti smo za Vaša vprašanja in priporočila glede vsebine tečaja - 24 ur na dan smo dosegljivi na 

e-naslov info@dashofer.si. 

Nazaj na kazalo 

Vse o knjigovodstvu in davkih za samostojnega podjetnika najdete v priročniku Konti, knjižbe, 

protiknjižbe. Če priročnik naročite zdaj, boste brezplačno prejeli brošuro Samostojni podjetnik 

posameznik. 

Preverite pravilnost dvostavnega knjigovodstva v udobju Vašega

obrata, pisarne ali na domu! 

Več informacij na: oncspu.dashofer.si ali na www.dashofer.si. 

Dve pomembni novosti na portalu e-VEM 

Če  želi gospodarska družba opravljati VEM postopke preko portala e-VEM, to velja 

predvsem za ZZZS in ZRSZ postopke, lahko pa tudi za OZS in DURS, ki jih je na letni 

ravni skupaj preko 1.5 mio, mora zakoniti zastopnik pooblastiti tretjo osebo (lahko je 

to kadrovik ali računovodski servis oz. druga oseba), da opravlja postopke za 

podjetje, katerega zakoniti zastopnik je. 

To je bilo do sedaj mogoče opraviti samo tako, da je zakoniti zastopnik s svojim digitalnim 

potrdilom preko e-VEM portala pooblastil tretjo osebo za opravljanje VEM postopkov. Le-ta je 

potem s svojim digitalnim potrdilom lahko opravljala postopke za podjetje, za katero je bila 

pooblaščena, in sicer v obdobju, za katerega pooblastilo velja. Ker precej zakonitih zastopnikov 

nima digitalnega potrdila, je sedaj možnost pooblaščanja na točkah VEM ali pri notarju. 

To pomeni, da lahko zakoniti zastopnik podjetja pride na VEM GZS in prinese pisno pooblastilo. Na 

podlagi tega pooblastila "v njegovem imenu" pooblastilo preko e-VEM sistema podeli referent točke 

VEM GZS. 

Obenem pa je novost ta, da je bilo do sedaj mogoče pooblastiti zgolj na eno matično številko, ne 

pa na glavno matično in hkrati na vse ostale dele ali podružnice. Od sedaj naprej lahko zakoniti 

zastopnik odda pooblastilo na matično številko, ki se konča z 000, in hkrati določi, da pooblastilo 

velja tudi za vse ostale dele in podružnice tej matičn i  številki. Tako zakonitemu zastopniku ni 

potrebno dati pooblastila za vsak del posebej, ampak to naredi enkrat. To se še posebej uporablja 

v primerih, ko imajo podjetja dislocirane enote, a centralno kadrovsko službo. 

Podrobne informacije dobite na spletnem naslovu http://evem.gov.si/evem. 

Nazaj na kazalo 

Novosti in nasveti 

Bilančne kontrole in delo s pozicijami na temeljnicah 

Kot pomoč  kontroli bilančnih poroči l  smo v program dodali možnost vnosa kontrol bilančnih 

postavk. Nova funkcionalnost se nahaja v Nastavitve – Računovodstvo – Bilance, zavihek Kontrole. 

Pri posamičnem bilančnem izpisu lahko sedaj vnesete formulo, npr. seštevek pozicij sredstev v 

bilanci stanja, in svojo kontrolo tega seštevka, ki je vaša formula, sestavljena iz neposrednega 

seštevka pozicij kontov. Če bo pri izpisu bilance stanja prišlo do razlike med formulo in kontrolo, 

potem se bo na koncu izpisal tudi kontrolni izpis. 

 

Večkrat je bila tudi izražena želja, da bi na temeljnicah bilo mogoče označiti in zbrisati več pozicij 

temeljnice hkrati. To smo v mesecu juniju tudi implementirali in je že na voljo v julijski verziji 

programa. S pomočjo tipk CTRL in SHFT si lahko pomagate pri izboru posameznih postavk. 

Postavke lahko nato pobrišete tako kot prej, s kombinacijo tipk CTRL+Delete. 

 

simon.klemen@datalab.si 

Izvoz podatkov iz izpisa v vrtilne tabele 

Mnogi uporabniki se občasno srečajo z dilemo izpisov in podatkov na njih, katere izvažajo za 

kasnejšo obdelavo v vrtilnih tabelah. Da je delo poenostavljeno, smo v PANTHEON-u pri izvozu 

posameznega izpisa v Microsoft Excel, omogočili izbiro pasov za izvoz, oz. gledano z vidika samega 

izpisa; izbiro posameznih podatkov kateri naj bi bili na izvozu. 

 

Tako s pomočjo izbirnika posameznih pasov izberemo želene podatke in le-te izvozimo v Excel. 

Poleg tega se posamezna nastavitev shrani po uporabniku – za vsak izpis posebej. 

 

andrej.crne@datalab.si 

Podpora preko Helpdeska 

Do Help Deska, ki je namenjen prijavi vprašanj in pregledu odgovorov in rešitev, lahko dostopate 

preko PANTHEON-a (meni Pomoč) ali preko Uporabniških strani http://usersite.datalab.eu/ (zavihek 

Podpora) .  

Dostop do podpore (Help Deska) preko PANTHEON-a: 

 

Dostop do podpore (Help Deska) preko Uporabniških strani:  

 

1. KORAK: Prijava novega dogodka 

Za prijavo novega dogodka kliknemo Nov(a). 

 

Za uspešno prijavo in hiter odgovor je najbolje izpolniti čimveč vnosnih polj. Na voljo so naslednje 

možnosti: 

2. KORAK: Odgovor na prijavo 

Odgovore na prijavo lahko vpisuje: 

•  v prvi fazi vaš podpornik, 

•  vi sami ali nek drug uporabnik programa v vašem podjetju, npr.: 

  →  kot odgovor na prejeti odgovor podpornika, če ta potrebuje dodatne informacije, 

  →  dodatna pojasnila k že oddani prijavi, npr. z dodajanjem novih priponk. 

Vnos odgovora je zelo enostaven: 

•  v pogovornem oknu vnesemo tekst odgovora, 

     
•  če želimo odgovoru dodati priponke, obkljukamo ustrezno okence v pogovornem  
   oknu za odgovor: 

     

•  če odgovora ne želimo shraniti (posredovati), to pogovorno okno enostavno 
   zapremo s klikom na: 

     

•  če želimo odgovor posredovati, kliknemo ikono za nadaljevanje v pogovornem 
   oknu za odgovor: 

     

Če smo označili (obkljukali) dodajanje priponk, se potem, ko odgovor shranimo, odpre še 

pogovorno okno za izbiro priponk. Enemu odgovoru lahko pripnemo največ  tri datoteke. (Za 

podroben opis glej Dodajanje priponke). 

(Če nastopi potreba po dodajanju več kot treh datotek, vnesite nov odgovor.) 

     

3. KORAK: Pregled prijav 

Ko dobimo odgovor na prijavo, se bo le-ta videl v pregledu prijave. Podatke v pregledu lahko 

razvrstimo na: 

4. KORAK: Potrjevanje rešitve prijave na HelpDesku 

Ko podpornik oceni, da rešitev ustreza vašemu vprašanju na PODPORI, dobite naslednje obvestilo: 

 

S klikom na številko si lahko ogledate svojo prijavo in nato sprejmete ali zavrnete rešitev. 

Če se strinjate z obvestilom, potem lahko s klikom na  ocenite delo vašega podpornika: 

     

Če pa se ne strinjate z rešitvijo, potem s klikom na  zavrnete rešitev. Ustrezno 

obrazložitev zavrnitve vpišite v okno, ki se vam prikaže ob zavrnitvi: 

     

Nazaj na kazalo 

Prioriteta Tip prioritete podporniku pove, kakšno vrsto težave rešuje. Izbirate lahko med: 

•  Alarm napaka - sporočilo o težji napaki 

•  Napaka - sporočilo o napaki 

•  Pojasnilo - prošnja za pojasnilo v zvezi s programsko funkcijo 

•  Izboljšava - vaš predlog za izboljšavo programske funkcije 

•  Prodaja - vprašanje v zvezi s prodajo (osveževanje, cene,  
   nadgradnja na drugo licenčno shemo ipd.) 

Lokalizacija PANTHEON obstaja v različnih jezikovnih različicah. Izberite tisto, na katero se 
prijava nanaša. 

Build Program avtomatsko napolni številko builda programa, ki ga uporabljate in na 
katerem ste zaznali potrebo po pomoči oziroma prijavi. 

Področje Izberite področje, na katerega se prijava nanaša (najpogosteje PANTHEON). 

•  ATENA - elektronsko poslovanje 

•  CHRONOS - spremljanje časovnih potroškov 

•  HEFAIST - proizvodnja, kosovnice, kalkulacije, delovni nalogi, 
   planiranje, terminiranje 
•  HERA - plače, kadrovska evidenca, potni nalogi, koledarji 

•  HERMES - šifranti, materialno knjigovodstvo, naročila, blago, finance 

•  HERMESPOS - poenostavljene POS izdaje v maloprodajni 

•  NOVAVERZIJA - problematika nadgradenj (upgrade) 

•  OTOS - prenos podatkov 

•  PANTHEON - admin. konzola, vrste dokumentov, šifranti 

•  SQL-I - SQL InterActive 

•  ZEUS - analitika, OLAP ipd. 

•  DOCUMENTOR - orodje za pisanje dokumentacije 

Context_ID Program avtomatsko polni interno številko obrazca oziroma vnosnega okna, v 
zvezi s katerim posredujete vprašanje glede na to, iz katerega okna ste funkcijo 
za prijavljanje novega dogodka sprožili. 
 
Context_ID je istočasno tudi (interna) številka strani v navodilih za uporabo, kjer
je obrazec, v zvezi s katerim sporočate vprašanje, opisan v navodilih za 
uporabo. 

Rok izdelave 
(Kontakt)

Priponka Če želite sporočilu pripeti datoteko poljubnega formata, obkljukajte to okence. 
 

Potem, ko boste tekst prijave shranili (klik na ikono ), vam bo program 
omogočil pripeti največ tri datoteke (glej Dodajanje priponke). 
 
Če ste tekst že shranili, pa tega okenca niste obkljukali, naknadno dodajanje 
priponke ni mogoče. Omejitev je tudi v številu priponk na prijavo, saj so te lahko
kvečjemu tri. V takih primerih vnesite nov odgovor in z njim povežite 
manjkajoče priponke (glej Odgovor na prijavo).  
 
Za lažje reševanje težav je priporočljivo, da prijavi dodate zaslonsko sliko 
težave. 

Kratek opis Kratek opis vprašanje oziroma prijave. 

Podroben opis Podroben tekst prijave oziroma vašega načina dela, ki vas je do vprašanja 
pripeljalo. 

Predlog 
rešitve

Vaš predlog rešitve nastalega problema (kjer je to smiselno). 

Končni 
uporabnik

(vnos podatka ni potreben) 

Ko vnesete vse zgoraj navedene podatke, kliknite ikono za shranjevanje. 
 
Če ste obkljukali vnos priponk, vam potem, ko je prijava shranjena, program 
ponudi še meni za dodajanje priponk (glej Dodajanje priponke). 
 
Tako podana in shranjena prijava je za nadaljne delo in iskanje vidna v 
podpanelu Splošno posameznega imenika (Vsi, Vsi odprti, Moji odprti itd.), 
dodane priponke pa v podpanelu Priponke. 

Help Desk sistem v večjih podjetjih lahko uporabljate tudi za podporo znotraj podjetja – vaših 

sodelavcev. Enako lahko računovodje na ta način pregledno in nadzorljivo odgovarjajo na 

vprašanja svojih klientov. Zakaj ne bi torej začeli s poznavati uporabo HelpDeska? Najprej s 

posredovanjem vprašanj svojemu podporniku, nato pa širše?. 

Vsi na opisan način dodani odgovori in povezava na dodane priponke so na voljo za
pregled in morebitni izpis v podpanelu Pregled odgovorov.

Pregled vsebine 
prijav

Pregled prijav, povezanih odgovorov in podobno je na voljo na štirih
podpanelih: 

•  Splošno 

•  Pregled odgovorov 

•  Priponke 

•  Vezani dogodki 

Funkcije ukazne 
vrstice

Med funkcijami ukazne vrstice najdemo bližnjice za vnos dogodkov in 
odgovore na dogodke, možnost oblikovanja pregleda prijav s poljubno 
izbranimi podatki ipd. 
 
Za splošen opis glej Funkcije ukazne vrstice. 
 
Povezane teme: Izbira polj na pregledu prijav 

Drevesna 
struktura 
dogodkov

V drevesni strukturi dogodkov so dogodki razvrščeni v več map, kamor se

uvrščajo glede na: 

•  podjetje prijavitelja, 

•  kontaktno osebo v podjetju (ime prijavitelja), 

•  status (dejstvo, ali je dogodek odprt ali zaprt). 

Z a p r t  j e  t i s t i  d o g o d e k ,  k i  g a  j e  k o t  z a p r t e g a  o z n ači l  t i s t i ,  k i

sprašuje/odgovarja. 

Manto — Prihranite 20% denarja  
in pridobite 25 minut vsak dan 

 

•  Porabite preveč časa za iskanje dokumentov po disku, fasciklih in omarah? 

•  Nimate pregleda nad stanjem zadolžitev in projektov v podjetju? 

•  Želite prihraniti čas pri vašem delu in uspešno voditi projekte? 

zaposleni pri naših strankah prihranijo 25 minut. Vsak dan, zadnjih pet let. 

Prihranite tudi 20% denarja. Samo do 31.8. 

S programoma PANTHEON in Manto Insight pokrijete vse potrebe v podjetju. Datalab in Manto 

zato v juliju in avgustu vsem uporabnikom PANTHEON-a ponujata možnost, da v svojih podjetjih 

dopolnijo svoj informacijski sistem in vzpostavijo celovit vpogled v vse dele poslovanja. 

Priložnost izkoristite tako, da nas v juliju ali avgustu povabite, da vam predstavimo delo s 

programom Manto Insight. Tako se boste najprej prepričali, da je to tisti del, ki vam še manjka. 

Če se nato najkasneje do 30.9 odločite za nakup, boste prihranili kar petino denarja. 

Za termin se dogovorite tako, da: 

•  pokličite na številko 02/330 51 80 

•  ali nam pišete na info@manto.net. 

Nasvidenje torej na predstavitvi. 

 

Marko Bezjak, direktor 

P.S.: 

S PANTHEON-om obvladujete finančno in materialno poslovanje vašega podjetja. Manto Insight 

vam pomaga učinkovito obvladovati dokumente, projekte in ljudi ter tako, končno, vse dele vašega 

poslovanja  

Nazaj na kazalo 

S programom Manto Insight, ki vsebuje: 

•  dokumentni sistem, 

•  spremljanje zadolžitev in projektno vodenje, 

•  upravljanje odnosov s strankami (CRM) in 

•  je integriran s programom PANTHEON, 

Prihranite 20% denarja 
in 

pridobite 25 minut vsak dan!

Priporočite PANTHEON 

Vsi uporabniki, ki širite svoje izkušnje s Pantheonom in ga priporočate drugim, boste 

za svojo delo nagrajeni z 10% od licenčne vrednosti Pantheona, ki ga podjetje kupi na 

podlagi vašega priporočila. 

Kako poteka sistem priporočanja? 

Kontaktirajte nas na prodaja@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

1. PANTHEON priporočite potencialni stranki (vašemu poslovnemu partnerju, prijatelju itd.).

2. Obvestite Datalab o potencialni stranki oz. potencialna stranka pove Datalabu, 
    kdo jo je priporočil. 
3. Datalab in prodajni partnerji predstavijo PANTHEON stranki, ki ga nato tudi kupi. 

4. Datalab vam prizna 10% provizije. 

5. Provizijo koristite na enega ali več naštetih načinov. 

•  dobropis letnega osveževanja PANTHEON-a, 

•  dobropis mesečnih obrokov (pri zakupu), 

•  nadgradnjo PANTHEON-a na zmogljivejše verzije, 

•  nakup dodatnih PANTHEON licenc, 

•  zakup oglasnega prostora (PANTHEON e-novice itd.). 

 

Honeywell dodelil LEOSS-u prestižni partnerski 
status 

Honeywell je tehnološka korporacija z letnim obratom 36 milijard $, ki je s 

prevzemom dveh uglednih in uveljavljenih proizvajalcev opreme za črtno kodo 

dopolnila ponudbo svoje poslovne skupine »Automation and Control Solutions«, kamor 

sodi divizija »AIDC« (Auto-ID & Data Collection). 

Gre za prevzem dveh družb, to je HHP (Hand Held Products) leta 2007 in Metrologic leta 2008, s 

katerima je LEOSS že vrsto let imel dobre poslovne odnose. Na podlagi tega dolgoletnega 

sodelovanja in izkušenj na področju tehnologije črtne kode in RFID, je Honeywell LEOSS-u kot 

edinemu v Sloveniji dodelil prestižni partnerski status, s čimer je LEOSS tudi uradno postal 

Honeywell Scanning Distributor. 

Družba LEOSS d.o.o., ki se ukvarja z avtomatskim identificiranjem in mobilnim zajemom podatkov, 

je izpolnila zahtevne pogoje za pridobitev partnerskega statusa Honeywell Scanning Distributor in 

tako postala edino slovensko podjetje, ki mu je Honeywell zaupal (NASDAQ: HON) omenjeni status. 

Na Honeywellovo odločitev sta vplivala tako obseg poslovanja med Honeywellom in LEOSS-om kot 

tudi raven tehnične in ostale podpore, ki jo svojim kupcem zagotavlja LEOSS. 

»Partnerski status Honeywell Scanning Distributor je za LEOSS zelo pomemben, saj nam omogoča, 

d a  s e  še bolj posvetimo strankam, zagotovimo krajše dobavne roke opreme, nižje cene in 

nadstandardno podporo pred, med in po nakupu,«  pravi Franci Nadles, direktor družbe LEOSS. 

»Odpirajo se nove priložnosti za poslovni razvoj, kajti ravno ta status pred nas postavlja nove 

izzive in naloge, za katere sem prepričan, da jih bomo uspešno izpolnili.« Poleg tehnične podpore in 

svetovanja ter lastnega servisa, poskrbi LEOSS za hitro integracijo Honeywellove opreme v 

poslovanje, v želji po optimizaciji delovnih procesov kupcev. 

Honeywell International, s sedežem v ameriški zvezni državi New Jersey, igra vodilno vlogo na 

globalnem tehnološkem tržišču. Svojo proizvodnjo tehnološko dovršenih izdelkov in storitev 

usmerja k čim večjemu zadovoljevanju želja uporabnikov. V letu 2007 je z nakupom družbe Hand 

Held Products (HHP) vstopil na področje naprednih tehnologij za zajem in obdelavo podatkov. 

Honeywell je leta 2008 prevzel še Metrologic ter s tem storil izredno pomemben korak k dopolnitvi 

ponudbe produktov in storitev, ki jih uvršča v poslovno skupino »Automation and Control 

Solutions«.  Slednja vključuje divizijo AIDC (Auto-ID & Data Collection), kamor sodi oddelek 

Honeywell Scanning & Mobility. Nakup Metrologica ni bil naključen, pač pa strateška odločitev, saj 

je prav Metrologic zadnja leta veljal za najkakovostnejšega na področju POS čitalnikov. Dokaz je 

neodvisna POS Hardware Leaderboard Top 50 raziskava o POS opremi 2007 in POS opremi 2006, 

ki jo opravlja svetovno priznana revija Vertical Systems Reseller (VSR) v juliju vsako leto. V 

kategoriji čitalnikov črtne kode je družbi Metrologic dodelila najvišje  število točk in s tem prvo 

mesto. 

Več informacij: 

Gašper Lukšič, LEOSS d.o.o., 

Tel: (01) 530 90 37, Fax: (01) 530 90 40, GSM: 040 480 006, www.leoss.si, E: leoss@leoss.si  

Nazaj na kazalo 

 

Č e želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaš i sodelavci, izpolnite prijavni obrazec. 

Č e e-novic ne želite prejemati, odgovorite na to sporoč ilo. 

Datalab Tehnologije, d.d., Koprska ulica 92, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel: +386 1 252 89 00 | Fax: +386 1 252 89 10 | info@datalab.si | www.datalab.si 
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